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Αλεξανδρούπολη, 27 Δεκεμβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε.Ε.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΓΩΝΩΝ
Η Ομάδα Υγειονομικής Κάλυψης του Τομέα Νοσηλευτικής παραβρέθηκε για τον
μήνα Δεκέμβριο συνολικά σε 10 αγωνιστικές αναμετρήσεις των ομάδων μπάσκετ
"ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ" , βόλεϊ "ΦΟΙΝΙΚΑΣ" και χάντμπολ «ΒΟΡΕΑΣ ΑΕΠΣ με σκοπό την
παροχή πρώτων βοηθειών στους συμμετέχοντες αθλητές αλλά και θεατές.

Οι εθελοντές μας αντιμετώπισαν περιστατικά θλάσεων, διαστρεμμάτων και
κεφαλαλγιών.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Στις 5 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο "ΝΟΜΑΡΧΕΙΟ" Αλεξανδρούπολης
παρουσίαση των δράσεων των εθελοντικών συλλόγων και φορέων της πόλης, με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού, στις 5 Δεκεμβρίου.
Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου διοργάνωσε την παραπάνω δράση με στόχο την
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα που αφορούν
στον εθελοντισμό και τον τρόπο που μπορεί ο καθένας να προσφέρει εθελοντικά
και ανιδιοτελώς στον συνάνθρωπο.

Συνολικά, δεκαεννιά Εθελοντικοί Σύλλογοι και Φορείς, συμμετείχαν από τις 9:00
π.μ. έως τις 9:00 μ.μ., σε διαμορφωμένη αίθουσα τους Νομαρχείου στην
Αλεξανδρούπολη, παρουσιάζοντας το έργο και τη δράση τους σε μαθητές της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας
αλλά και σε συμπολίτες μας.

Σημαντική ήταν και η παρουσία του Περιφερειακού τμήματος Ε.Ε.Σ.
Αλεξανδρούπολης με τους εθελοντές Νοσηλευτικής, οι οποίοι διένειμαν
ενημερωτικό υλικό σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται στο
τμήμα αλλά και το έργο που προσφέρει ο Ερυθρός Σταυρός στην τοπική κοινωνία.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Στις 5 Δεκεμβρίου 2018 ξεκίνησε η 11η ομάδα φοιτητών το πρόγραμμα
εκπαίδευσης των Πρώτων Βοηθειών για το έτος 2018.

Τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα διδασκαλίας του τμήματος με
τους συμμετέχοντες να λαμβάνουν γνώση σε όλο το φάσμα των Πρώτων Βοηθειών
αρχικά σε θεωρητικό και έπειτα σε πρακτικό επίπεδο, ενώ συμμετείχαν με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον στα βιωματικά σενάρια μαθημάτων, που στοχεύουν στην κατανόηση
και αφομοίωση της ορθής παροχής των πρώτων βοηθειών.
Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2018 με την γραπτή αξιολόγηση
των εκπαιδευομένων που αποτελεί περισσότερο ως εκπαιδευτική μέθοδος
εμπέδωσης των βασικών αρχών των Πρώτων Βοηθειών.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
Τέλος στις 11 Δεκεμβρίου 2018 ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση της τέταρτης ομάδας
των Εθελοντών Νοσηλευτικής με κεντρικό θέμα τις Πρώτες Βοήθειες από τις
Νοσηλεύτριες-Εκπαιδεύτριες του τμήματος κυρίες Αλεξάνδρα Μπαμπούλη και
Ειρήνη Παπάζογλου.
Το πρόγραμμα στοχεύει στην εκπαίδευση όλων των Εθελοντών Νοσηλευτικής που
απαρτίζουν την Ομάδα της Υγειονομικής Κάλυψης και συμμετέχουν στις
πολιτιστικές, κοινωνικές και αθλητικές εκδηλώσεις της πόλης.
Η συνεχής εκπαίδευση και ανανέωση των γνώσεων των εθελοντών μας πάνω σε
θέματα Πρώτων Βοηθειών συμβάλλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους καθώς
και την αίσθηση ασφάλειας ως προς την παροχή των Πρώτων Βοηθειών.
ΔΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Το περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης διένειμε τα δέματά του ενόψει
των εορτών των Χριστουγέννων στις 20 Δεκεμβρίου 2018 σε 71 περίπου οικογένειες
της πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής.
Οι δικαιούχοι επελέγησαν με τη συνδρομή της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας του
Δήμου Αλεξανδρούπολης κατόπιν ελέγχου.
Τα δέματα αποτελούνταν από τις δωρεές προϊόντων τοπικών εταιρειών και
επιχειρήσεων καθώς και super markets που απέδειξαν έμπρακτα για ακόμα μία
χρονιά την υποστήριξή τους στο κοινωνικό έργο του Ερυθρού Σταυρού αλλά και την
ουσιαστική βοήθειά τους στον πάσχοντα συνάνθρωπο.
Διαπιστώσαμε και φέτος την προθυμία και τη διάθεση των εμπορικών
επιχειρήσεων να προσφέρουν με γενναιοδωρία στις φιλανθρωπικές μας δράσεις
αποδεικνύοντας ότι ενστερνίζονται τις θεμελιώδες αρχές του Ερυθρού Σταυρού.
Επίσης, σημαντική ήταν και η συμβολή των εθελοντών Νοσηλευτικής στα δέματα,
καθώς βοήθησαν στη συγκέντρωση των προϊόντων με δικό τους μέσον και στη
συσκευασία τους υπό μορφή δέματος με τελικό αποδέκτη τις οικονομικά
πάσχουσες οικογένειες της πόλης μας.
Ευχαριστούμε όλους θερμά για την υποστήριξη στο φιλανθρωπικό μας έργο και
ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος με αγάπη και υγεία!

